
 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแกน่   

ในครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3   
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566 

********************** 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า 
“โครงการ วมว.-มข.” ควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ  จึงควรมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในแขนงวิชาที่ประเทศชาติต้องการไปจนส าเร็จการศึกษา การขาด
ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการจนท าให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน  ย่อมท าให้เกิดผลเสียอย่างมากทั้งต่อนักเรียนเอง  โครงการและสังคมประเทศชาติ
โดยรวม 
 ดังนั้น ก่อนมอบตัวเข้าเรียน นักเรียนควรศึกษาวิสัยทัศน์  อุดมการณ์  เป้าหมาย  ตลอดจนหลักสูตรของ
โครงการ  และควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอ่ืนๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
 1. เงื่อนไขและข้อผูกพัน 
  1.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว.-มข. จะต้องท าสัญญามอบตัวกับโครงการเพ่ือ 
                 รับเงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการก าหนดให้   
        โดยจัดให้มีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
  1.1.1 ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา  หรือมารดาของผู้ท าสัญญา  ถ้าไมม่ีทั้งบิดาและมารดา   
          ต้องให้พ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ผู้ค้ าประกัน 
           ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน 
   1.1.2 ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1.1.1 จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ าประกัน  โดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ 
                     เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้พิจารณาความสามารถในการใช้
           หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 
  1.2 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว.-มข. จะต้องมีผลการเรียนและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
        จึงจะสามารถคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ 

 1.2.1 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและมีความประพฤติดี 
    1.2.2 เป็นผู้มีผลการเรียนดี  กล่าวคือได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

              และเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักเรียนคนใด  

              มีระดับผลคะแนนการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไข 
                        ภายใน 1 ภาคการศึกษา   
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 2. การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 
     เงื่อนไขในการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข.  มีดังนี้ 
  2.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว.-มข. และ/หรือก าลังศึกษาอยู่จะต้องไม่
        ไปรายงานตัวเข้าศึกษาในสถาบันอืน่ใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์  
                            หรือให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. 
  2.2 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 จะต้องพ้น
        สภาพจากการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. หรือถูกปรับลด  หรืองดการให้เงินสนับสนุนใน
        รอบเวลาหน้าหรือตลอดไป   
 3. นักเรียนที่ขอลาออกจากโครงการ วมว.-มข. หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการตามข้อ 2.1  
ให้โครงการ วมว.-มข. เรียกเงินค่าปรับไม่เกิน 1 เท่า ตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ทั้งนี้อ้างอิงตาม   
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 4. เงินที่ชดใช้คืนตามข้อ 3 นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนต้องช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากโครงการ วมว.-มข.  หากไม่ช าระเงินหรือช าระไม่ครบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ยินยอมให้คิด
ดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ช าระเสร็จสิ้น 
 5. นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาอาจไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืน  โดยได้รับความเห็นชอบเป็น    
ลายลักษณ์อักษรตามมติของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข.) ในกรณีต่อไปนี้ 
  5.1 เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    
              หรือเจ็บป่วยร้ายแรงโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ 
  5.2 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย  หรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืน 
 6. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ และเกณฑ์การรักษาสภาพ
การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. แล้ว 
 7. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนของโครงการ วมว.-มข.  
พร้อมทั้งได้รับทราบ กฎ ระเบียบ/ประกาศต่างๆ ของโครงการ  และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 
 8. กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย  หรือการตีความเพ่ือปฏิบัติตามสัญญานี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มี อ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาด  และค าวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 

 ลงชื่อ................................................................... 
   (นางสาวพัฒนา  ธีรพรชัยสิทธิ์) 

      ผู้บริหารจัดการโครงการ วมว.-มข. 
      คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงินสนบัสนุน 

       (................................................................) นักเรียน 
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 ลงชื่อ..................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

       (................................................................) 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 

                 (................................................................) 
 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน (ผู้อ านวยการโรงเรียน)  

                 (................................................................) 
 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

       (................................................................) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (1) ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว .......................................นามสกุล............................................คู่สมรสของ   
นาย/นาง/นางสาว.................................นามสกุล.................................ได้ทราบข้อความในสัญญามอบตัวแล้วและ
ยินยอมให้  นาย/นาง/นางสาว .................................นามสกุล................................. เป็นผู้ค้ าประกันแล ะท าสัญญา 
มอบตัวฉบับนี้ได ้

 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้ให้ความยนิยอม  

             (................................................................)  

 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

         (................................... .............................) 

 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

         (................................................................)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           

 (2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชีวิต/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญามอบตัวนี้ 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 

                                                (..............................................................) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


